
 

Na szlaku nie odmawia się pomocy 
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Wstęp 

Niniejsze spotkanie nie ma jedynego słusznego zakończenia. To, czy w ogóle rozwinie się 

do czegoś poważniejszego, zależeć będzie tylko od poczynań graczy. Wydarzenie to może więc 

posłużyć za krótkie urozmaicenie podróży, jak i wstęp do większej przygody. Dokładne szczegóły 

zostawiam Mistrzowi Gry, a poniższy tekst jest tylko ogólnym opisem mającym służyć bardziej jako 

inspiracja aniżeli gotowy scenariusz do gry. 

Drużyna musi znajdować się na szlaku. Nie ma znaczenia fabularnego, czy będzie to podróż 

piesza, konna, oraz czy w podróży będą uczestniczyć tylko postaci graczy, czy raczej będą oni 

częścią większej grupy (np. karawany kupieckiej bądź grupy uchodźców). Ważniejsze jest  to, 

by bohaterowie graczy mogli sami o sobie decydować (np. nie muszą słuchać cudzych rozkazów). 

Istotna jest za to sceneria akcji. Optymalne byłby jakiś mniej zamieszkałe tereny. Może to być 

przełęcz górska, głęboki matecznik na skraju Brokilonu czy jakieś Uroczyska w Górnym Sodden. 

Cokolwiek, byle by miejsce było owiane złą sławą, a trudność jego przebycia była znaczna. Pogoda 

jest sparszywiona do granic przyzwoitości; pada od kilku dni. Tydzień temu była równonoc jesienna, 

w trakcie której nad okolicą w nocy przetaczały się solidne burze.  

Akt 1 

Na szlaku nie odmawia się pomocy 

Strudzona drużyna w pewnym momencie trafi 

na szlaku na osiodłanego wierzchowca. Koń 

spokojnie skubie sobie trawę na uboczu i nie 

traktuje drużyny jako zagrożenia; właściwie gdy ta 

się do niego zbliży, zwierz okaże drużynie 

przyjazne nastawienie. Uważne oględziny pozwolą 

drużynie odkryć, że siodło, uprząż i zawieszony 

przy nim ekwipunek bez wątpienia należą do... 

wiedźmina. W sakwach znaleźć można między 

innymi tajemnicze eliksiry, srebrny łańcuch, 

a także trochę pieniędzy i komplet zapasowej 

odzieży. Brakuje wiedźmińskich mieczy (choć 

pochwa od miecza na potwory jest). Siodło jest 

zabrudzone ludzką krwią. Ślady wyglądają na 

świeże.  

Poza tym w miejscu odnalezienia 

wierzchowca nie ma nic nadzwyczajnego i wybór 

szczegółowej scenerii zostawiam Mistrzowi Gry. 

Może to być jakaś polana w lesie, wsypa suchych 

traw na bagnach czy górski strumyk. Cokolwiek. 

  



 

Jeżeli drużyna wykaże się chęcią zbadania sprawy (wszak taki koń i ślady krwi na nim to nie 

jest normalna rzecz) to w niewielkiej odległości od miejsca, w którym trafili na wierzchowca, znajdą 

młodą i nad wyraz urodziwą niewiastę. Nieprzytomną, z raną na głowie. Wszystko wskazuje na to, 

że dziewczyna spadła z konia i uderzyła głową w kamień. Dziewczyna żyje, ale potrzebuje pomocy. 

Kiedy takową otrzyma, odzyska świadomość, ale okaże się, że nic nie pamięta. I nie wygląda też, 

by była wiedźminem; raczej jakimś włóczęgą bądź zbiegiem. 

Dziewczyna jest przerażona tym, że nic nie może sobie przypomnieć. Nie wie nawet, jak ma 

na imię i jak się znalazła na tym odludziu. Nie wie nic. Będzie zrozpaczona i wpadnie w histerię, 

jeżeli okaże się, że drużyna nie zamierza jej dalej pomagać. Jeżeli jednak bohaterowie graczy 

zaoferują jej pomoc, ta rozchmurzy się odrobinę i z ulgą ją przyjmie.  

Akt 2 

Oddajcie nam ją 

Gdy drużyna ruszy dalej po godzinie bądź dwóch dojdzie do kolejnego spotkania. Najpierw 

drużyna usłyszy ujadanie psów, a potem trafią na grupę uzbrojonych w pałki i widły chłopów 

dowodzonych przez rosłego myśliwego i starszego mężczyznę wyglądającego na wędrownego 

kapłana (uważna obserwacja pozwoli dostrzec symbol boga Kreve zawieszony na szyi). Jeżeli 

drużyna zostawiła dziewczynę, to po wymianie kilku uwag odnośnie pogody chłopi odejdą sobie 

w swoją stronę. Zdawkowo tylko wypytają się, czy widzieli jeszcze kogoś na szlaku i raczej 

niechętnie powiedzą, że kogoś szukają; choć to jest oczywiste już na pierwszy rzut oka. Chłopi - 

jeżeli dziewczyna będzie z drużyną - będą dużo bardziej agresywnie nastawieni i będą chcieli, 

by bohaterowie graczy natychmiast oddali im zbiega. Głównym krzykaczem będzie kapłan, który 

niemalże od razu będzie chciał układać oczyszczający stos. 

- "Oddajcie nam ją. Ona jest, tfu, czarownicą. Uroki rzuca! Na Ghulowej Polanie ma jaskinie! 

Byliśmy tam! Widzieliśmy! Same tam czaszki! I zabiła dwójkę dzieciaków! Tylko trzewiki z nich 

zostawiła" - będą wołać chłopi.  

- "Jej zakazane praktyki są obrazą w oczach Boga. Niech spłynie na nią oczyszczający ogień!" - 

Kapłan będzie nie mniej aktywny niż chłopi. Jedyną opanowaną osobą w tym towarzystwie będzie 

myśliwy, który przez cały czas będzie się tylko bacznie przyglądał dziewczynie i wiedźmińskiemu 

wierzchowcowi (o ile drużyna postanowiła go ze sobą zabrać). 

Chłopi są fanatycznie nastawieni i będą nawet wstanie zaatakować bohaterów graczy, jeżeli Ci 

nie będą reprezentować sobą zbyt dużego potencjału bojowego (przynajmniej jedna postać 

w drużynie wyglądająca na solidnego wojownika już może działać studząco na zapały rządnych 

samosądu chłopów). W przypadku zbrojnej konfrontacji pospólstwo pierzchnie, gdy padną pierwsze 

trupy w ich szeregach.  

Przemoc oczywiście jest jednym z rozwiązań, choć niekoniecznie najlepszym. Jeżeli drużyna 

odpowiednio porozmawia z chłopami, to dowie się, że niedawno Ci pojmali czarownicę i tylko 

czekali na przybycie wędrownego kapłana Kreve, by wydać nad nią należyty osąd. Dziewczyna 

jednak uciekła.  

"W nocy się nam wymknęła. A pilnowaliśmy jej. Widać jakieś uroki jej czarcie. Panie, 

ta dziewczyna jest zła. Na pewno udaje, że nic nie pamięta, by Was omamić". 



 

Zapytani o wiedźmińskiego wierzchowca chłopi nie będą mieli nic do powiedzenia; nie będą 

mieli zielonego pojęcia, jak dziewczyna go zdobyła, a we wsi nikt takiego nie miał. Dopiero w tym 

momencie odezwie się pierwszy raz myśliwy, który wspomni, że parę dni temu widział tego konia 

z jego prawowitym właścicielem.  

"Byłem na polowaniu. Sarnę oprawiałem nad ranem i wtedy go zobaczyłem. Zdawać by mi się 

mogło, że to wiedźmak był. Chyba za czymś jechał, znaczy się, na potwora. Nie powiem, trochę 

strach mnie zdjął, bo skoro w okolicy był wiedźmak, to znaczy, że i potwór mógł być blisko. 

Wróciłem do wsi szybciej, ale nikomu o wiedźminie nie mówiłem, bo się okazało, że właśnie 

tą czarownicę chłopy dorwały". 

Finał? 

Co powinna zrobić drużyna? Obronić podejrzaną, czy oddać ją w ręce chłopów i pozwolić, 

by Ci dokonali na niej swojego osądu? Przekonanie kapłana, by ten tymczasowo zrezygnował 

z próby spalenia domniemanej czarownicy, wymagać może niezłego popisu krasomówstwa. 

Wyprawa do Ghoulowej Polany i siedziby czarownicy może dostarczyć drużynie dodatkowych 

wskazówek w celu rozwiązania sprawy. I co się stało z wiedźminem? Czy jest gdzieś w pobliżu? 

A może tym razem potwór zwyciężył wiedźmina i tylko koń się po nim ostał, a dziewczyna 

szczęśliwym trafem trafiła na niego podczas ucieczki? To by oznaczało, że w okolicy nadal grasuje 

ów niebezpieczny stwór i w każdej chwili może zaatakować ponownie. I czy faktycznie ta niewinnie 

wyglądająca dziewczyna była złą czarownicą odpowiedzialną za śmierć dwójki dzieci? A może 

to chłopi są w tej opowieści tymi złymi? Tyle pytań… 

Prawda 

A jak jest/było naprawdę? Dziewczyna jest kapłanką Coram Agh Tera, a jaskinia na Ghoulowej 

Polance jest jedną z jego rozlicznych kapliczek rozsianych po okolicy. Kapłanka (w rzeczywistości 

znacznie starsza niż by wskazywał na to jej wygląd) od lat wędruje po okolicy i zajmuje się 

w spokoju swoimi sprawami. Nigdy nie szkodziła chłopom, a czasem nawet im pomagała z ukrycia, 

nigdy nie ujawniając swojego istnienia. Pierwsza wykryła ślady obecności wygłodniałego Potwora 

w okolicy i to ona wezwała wiedźmina (swego przyjaciela z lat młodości). Nie jest winna śmierci 

dzieci, które zostały zaatakowane właśnie przez owe nieznane Monstrum.  

Po tym, jak kapłanka została pojmana, w okolicy pojawił się wiedźmin, który szybko odkrył, 

że jego zleceniodawczyni znalazła się w niewoli; chłopi schwytali niewłaściwą osobę i pomógł 

kapłance w ucieczce. Wiedźmin widział ślady bytności Potwora i po prostu wiedział,  że chłopi są 

w błędzie. Ucieczka powiodła się, ale tylko częściowo. 

W nocy kapłankę i wiedźmina zaatakował Potwór. Wiedźmin wsadził kapłankę na konia i kazał 

jej uciekać a sam stanął do walki. Walki, którą przegrał. Potwór zadowolił się zjedzeniem ciała 

wiedźmina i nie ruszył w pościg za kapłanką.  

Kapłanka straciła przytomność, gdy spadła z konia i uderzyła się w głowę o kamień. Straciła 

pamięć i zupełnie nie może opowiedzieć o zagrożeniu, jakie czyha na ich wszystkich. Gdyby tylko 

mogła powiedzieć, kto zaatakował ich tej nocy, gdy zginął wiedźmin. Sprawa byłaby znacznie 

łatwiejsza. A tak, musimy mieć nadzieję, że gracze odkryją, że zmiennokształtny potwór ukrywa się 

w ciele kapłana boga Kreve. 


